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Realização

ALMG realiza Encontro Regional do Fórum Técnico Plano Estadual de Educação na Câmara

8 - O LEGISLATIVO

Câmara recebe exposição de 
fotografias da Ubá antiga

Projeto do Executivo, que versa sobre concessão de abono para os servidores do
município, é rejeitado pelo Legislativo

“Processo Legislativo no Âmbito Municipal” é tema de palestra ministrada na CMU

Desrespeito à previsão legal de inclinação máxima de 30% 
do terreno, impactos ambientais e escoamento de águas 

pluviais são alvo de fiscalização pela Câmara. 

Cerimônia de 
lançamento do 
projeto Câmara 
Mirim, realizada 
pela Escola do 
Legislativo da 
CMU, reúne 

autoridades e 
comunidade 

escolar.

Mostra de fotografias intitulada: “Ubá - Ruas e Praças da 
Cidade”, do acervo do colecionador Miguel Arcanjo de 

Paula Batista, é visitada por estudantes.

Participação política e cidadania 
começam na infância

ABRIL de 2016

O passado no presente: fotografias de ruas e avenidas 
da antiga Ubá são expostas na Câmara

Ruas t ranqui las ,  casar io  
colonial, calçamento de pedras, 
trilhos de bonde, homens de 
chapéus panamá, damas de 
sombrinha e  meninos de 
suspensório... uma Ubá bem 
diferente da cidade em que 
vivemos hoje foi apresentada na 
Câmara Municipal de Ubá no 
mês de abril.
Trata-se da exposição de 
fotografias intitulada: “Ubá - 
Ruas e Praças da Cidade”, do 
acervo do colecionador Miguel 
Arcanjo de Paula Batista. O 
objetivo da mostra foi despertar 
nos visitantes o interesse pela 
memória de Ubá e recompor a 
história da cidade por meio das 
fotografias.
Foram apresentadas cerca de 
150 fotografias das ruas e praças 
do centro da cidade de uma 
época em que Ubá se restringia a 
poucas vias: Rua Peixoto Filho, 
Rua Coronel Carlos Brandão, , 

Av. Comendador Jacinto Soares 
de Souza Lima, Praça da 
Independência,  Praça do 
Rosário, Praça Guido Marlière, 
Av. Cristiano Roças, Praça São 
Januário, Av. Raul Soares,  Rua 
São José, Praça Getúlio Vargas, 
Rua Santa Cruz  e etc.
Durante o período da exposição 
foram realizadas palestras sobre 
a importância do resgate da 
memória para construção da 
história de um povo ministradas 
por Miguel Batista.
O  a c e r v o  p e s s o a l  d o  
colecionador existe há 10 anos e 
segundo Batista, aumenta a cada 
ano com a contribuição de 
pessoas que doam fotos antigas 
de arquivos familiares: “Esta 
coleção é um registro de uma 
época que precisa ser conhecida 
por todos os ubaenses que 
amam esta cidade, sejam 
crianças, jovens e adultos”, 
disse Miguel. 

Conhecendo o processo legislativo 
Servidores municipais, vereadores 
do projeto Câmara da Melhor Idade, 
pré-candidatos a eleições deste ano e 
representantes da sociedade em 
geral marcaram presença no dia 1º 
de abril, na palestra “Processo 
Legislativo no Âmbito Municipal”, 
ministrada pelo  advogado e 
assistente de plenário da Câmara, 
Alexandre Augusto da Cunha Dini.
Na oportunidade, o palestrante 
explicou como são criadas as leis 
que regem nosso município, quais 
são os princípios gerais da 
administração pública e fez um 
apanhado sobre os principais 
assuntos relacionados aos processos 
legislativos na esfera municipal. “A 
abordagem deste assunto é de 
fundamental importância para que 
futuros vereadores possam conhecer 
e cumprir adequadamente as  
responsabilidades, atribuições e 
deveres da vereança”, ressaltou 
Alexandre.
Os participantes também puderam  
conhecer as funções, atribuições,  
incompatibilidades e proibições 
impostas aos vereadores e esclarecer  
dúvidas ,  ent re  as  quais ,  o  
funcionamento das comissões 
especiais e suas atividades, a 
realização de reuniões ordinárias e 
extraordinárias, etc.
Alexandre Dini explicou todo o 
processo legislativo desde a criação 
do anteprojeto, passando pela leitura 
em reunião ordinária, a emissão de 

p a r e c e r e s  p e l a s  c o m i s s õ e s  
competentes até a aprovação ou 
rejeição do projeto de lei, em 
primeira e em segunda votação, o 
encaminhamento ao Executivo para 
sanção ou veto, a promulgação e a 
vigência da lei. 

SOBRE O PALESTRANTE
Alexandre é bacharel em Direito 
pela Universidade Presidente 
Antônio Carlos em Ubá, pós-
graduado em Gestão Pública 
Municipal pela UFJF e pós-
graduado em Direito do Trabalho 
pela Universidade Cândido Mendes. 
É servidor da Câmara Municipal de 
Ubá na função de Assistente de 
Plenário.

Legislativo denuncia ao MP 
irregularidades em loteamentos 
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O COLECIONADOR
Miguel Arcanjo de Paula Batista 
é contador, presidente da 
Associação  Comerc ia l  e  
Industrial de Ubá (ACIUBÁ) e 
proprietário do escritório de 
contabilidade Contabiliza. 
Também foi professor na 
Faculdade Ozanam Coelho 
(FAGOC).
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Dezenas de autoridades entre deputados, 
vereadores, secretários de Educação e 
professores da rede pública estadual de 
Ubá e municípios vizinhos participaram no 
dia 14 de abril, no plenário da Câmara 
Municipal de Ubá, do Encontro Regional 
do Fórum Técnico Plano Estadual de 
Educação, promovido pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).  Na 
ocasião, o deputado Dirceu Ribeiro (PHS) 
anunciou que o Governo de Minas está 
prestes a liberar R$ 7 milhões para a 
construção do campus da Universidade do 
Estado de Minas Gerais (Uemg) em Ubá 
(Zona da Mata).  
Presentes também o presidente da 
Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia da ALMG, deputado Paulo 
Lamac (Rede), o deputado e professor 
Neivaldo Lima (PT), Élida Barros, 
representante do Sind-Ute de Ubá, o diretor 
da Superintendência Regional de Ensino 
(SRE) de Ubá, Edmar Pereira Lopes, o 
vereador e professor Samuel Gazolla 
Lima, presidente da Câmara Municipal, o 
secretário de Educação de Ubá, José 
Geraldo de Souza Araújo e representando 
os estudantes presentes, Douglas Mateus 
de Carvalho, aluno da Escola Estadual 
Enídia Resende Andrade, de Juiz de Fora.
O objetivo do Fórum foi o de colher 
propostas da comunidade escolar e discutir 
o Projeto de Lei nº 2.882/2015, que 
estabelece o Plano Estadual de Educação 
em Minas Gerais, com diretrizes, metas e 
estratégias para a política educacional do 
Estado nos próximos dez anos. 
Segundo o presidente da Câmara 
Municipal de Ubá, vereador Samuel 
Gazolla  Lima, a realização do Fórum na 
cidade é importante para trazer a discussão 
sobre o assunto para mais perto da 
população e dos educadores: “Isso é 
fundamental para o enriquecimento do 
debate  em nível local e valorizar a 
educação e os educadores”, ressaltou 
Samuel.
O documento foi elaborado para que Minas 
Gerais se ajustasse às regras do Plano 
Nacional de Educação, que também prevê 
a elaboração ou adequação de planos de 
educação pelos municípios. As propostas 
recolhidas nessas ocasiões serão debatidas 
na plenária final do fórum, a ser realizada 
na ALMG em junho.
UBÁ E MUNICÍPIOS VIZINHOS 
APROVAM 45 PROPOSTAS:
O encontro contou com programação ao 
longo de todo o dia. As atividades 
incluíram palestra sobre contextualização e 
processo de construção do Plano Estadual 
de Educação, com representantes da 
Secretaria de Estado de Educação e do 
Fórum Estadual de Educação. 
Na parte da tarde, oito grupos de trabalho se 
reuniram para tratar dos seguintes temas: 1 
– Acesso e universalização; 2 – Inclusão 
educacional, diversidade e equidade; 3 – 
Qualidade da educação básica; 4 – 
Educação profissional; 5 – Educação 
superior; 6 – Formação e valorização dos 
profissionais da educação; 7 - Gestão 
democrática; e 8 – Articulação entre os 
sistemas de educação e financiamento. 
Ao final, foram apresentadas 65 propostas, 
sendo 45 aprovadas. Os municípios que 
mais apresentaram sugestões foram Ubá, 
Viçosa, Juiz de Fora e Ponte Nova. Os 
grupos 5 e 7 não tiveram sugestões novas 
aprovadas. Algumas das medidas 
aprovadas, separadas por grupo, foram:
Grupo 1: incluir a Educação Moral e Cívica 
no programa de ensino; manutenção do 
programa Poupança Jovem, garantindo sua 
reformulação e expansão; passe livre para 
alunos que percorrem grandes distâncias 
a té  a  escola  e  para  a t ividades  
extracurriculares.
Grupo 2: esse grupo criou uma nova meta, 
relacionada à educação de jovens e adultos: 

elevar a escolaridade média da população a 
partir de 15 anos, com ensino fundamental 
incompleto, e, a partir de 18 anos, com 
ensino médio incompleto, com garantia de 
atendimento nos Centros Estaduais de 
Educação Continuada (Cesecs) e nos 
Postos de Educação Continuada (Pecons).
Grupo 3: incluir nos currículos o ensino da 
política e da Constituição Federal, para 
ampliar a consciência cívica e o 
discernimento dos alunos quanto à 
realidade social, política e cultural; e 
garantir o acesso ao ambiente escolar e aos 
espaços culturais, de esporte, lazer e 
entretenimento por meio de transporte 
público gratuito dos alunos das escolas 
públicas.
Grupo 4: criar programa municipal de 
alfabetização rural, integrado à cultura 
local, em parceria com órgãos ligados a 
agricultura familiar, com os movimentos 
social e sindical e com as escolas públicas; 
expandir a oferta de financiamento 
estudantil à educação profissional técnica 
de nível médio oferecida em instituições 
privadas de ensino; e ampliar a oferta de 
educação profissional integrada ao ensino 
regular e à Educação de Jovens e Adultos 
(EJA).
Grupo 6: instituir programas de iniciação à 
docência, em parceria com as instituições 
superiores e de educação básica; implantar 
programa de concessão de bolsas de 
estudos para professores da educação 
básica, dentro e fora do País; e ampliar a 
participação dos profissionais da educação 
em conferências e similares, garantindo 
sua liberação do trabalho.
Grupo 8: aumentar o percentual 
obrigatório destinado a educação pelo 
Estado, de 25% para 30% do orçamento; 
destinar, à manutenção e desenvolvimento 
do ensino público, todos os recursos do 
Fundo Social do Pré-sal, royalties e 
participações especiais referentes ao 
petróleo, à produção mineral e gás natural; 
definir, em colaboração entre Estado e 
municípios, parâmetros técnicos do custo 
de transporte escolar; destinar recursos 
específicos para o custeio da meia 
passagem ou do passe livre estudantil; e 
garantir financiamento para a oferta de 
cursos de graduação e posteriores aos 
profissionais da educação básica.
DIRETRIZES
Entre as diretrizes estabelecidas estão a 
erradicação do analfabetismo; a 
universalização do atendimento escolar; a 
s u p e r a ç ã o  d a s  d e s i g u a l d a d e s  
educacionais; a melhoria da qualidade da 
educação; a formação para o trabalho e 
para a cidadania; a promoção do princípio 
da gestão democrática da educação 
pública; a promoção humanística, 
científica, cultural e tecnológica do País; a 
aplicação de recursos públicos que 
assegurem atendimento às necessidades 
de expansão, com padrões de qualidade e 
equidade; a valorização dos profissionais 
da educação; e a promoção dos princípios 
do respeito aos direitos humanos, à 
diversidade e à sustentabilidade 
socioambiental.
O plano é composto por 20 metas que se 
desdobram em estratégias previstas para 
alcançar os resultados pretendidos. 
Uma das metas é elevar para 50% o 
número de pessoas matriculadas no ensino 
superior, independentemente de sua idade, 
e para 33% o número de indivíduos 
matriculados no ensino superior dentro da 
faixa etária de 18 a 24 anos.
ENCONTROS
Já foram realizados encontros regionais 
em outros municípios mineiros (Coronel 
Fabriciano, Sete Lagoas, Montes Claros, 
Varginha, Araxá, Paracatu e Divinópolis). 
Além disso, o Plenário da ALMG foi palco 
de debate público sobre o assunto em 19 
de fevereiro.

O aplicativo móvel da Câmara já está 
disponível gratuitamente aos 
cidadãos de Ubá. E já pode ser 
baixado em celulares do tipo 
smartphone ou  Iphone. 

Basta baixá-lo para que se possa 
acessar imediatamente informações 
sobre a Câmara. 

O usuário pode também deixar 
sugestões, reclamações  e denúncias 
para o vereador de sua preferência ou 
para todos eles.

O aplicativo também pode ser 
acessado pelo computador ou tablet, 
por meio de link no site da CMU: 
www.camarauba.mg.gov.br e ou pelo 
endereço: app.camarauba.mg.gov.br.

Você já conhece o aplicativo 
da Câmara Municipal de Ubá?

Câmara de Ubá sedia fórum técnico para 
discutir Plano Estadual de Educação
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P L A N O  M U N I C I P A L  D E  
EDUCAÇÃO
De acordo com dados constantes no Plano 
Municipal de Educação de Ubá, previsto 
pela Lei Municipal 4.299, de 2015, a 
região da Zona da Mata é formada por 143 
munic íp ios  ag rupados  em se te  
microrregiões: Cataguases, Juiz de Fora, 
Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, Ubá e 
Viçosa. 
A região possui uma população de 
2.272.725 habitantes, segundo dados do 
IBGE de 2013, e a cidade de Ubá 
representa 12,3% da população total. 
No que se refere à estrutura demográfica 
da cidade, o segmento de crianças e 
jovens reduziu de 27%, em 2000, para 
21,9% da população em 2010, totalizando 
22.234 habitantes. 
O Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) de Ubá era de 0,724, em 2010, 
situando o município na faixa de 
desenvolvimento humano alto. As 
dimensões que mais contribuem para esse 
resultado são a longevidade, a renda e a 
educação, esta última com índice de 
0,620.
DADOS DA EDUCAÇÃO EM UBÁ 
A educação básica (Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Ensino Médio) é 
oferecida, de acordo com o IBGE/Censo 
de 2012, em 39 escolas de ensino 
fundamental, 11 escolas de ensino médio e 
27 escolas de ensino pré-escolar. No que 
se refere à educação superior, são sete 
instituições credenciadas pelo MEC, três 
delas com oferta em educação presencial e 
quatro na modalidade de educação à 

distância. 
A cidade conta ainda com o apoio do 
Senai, em cursos profissionalizantes, e 
com a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae).
Conforme dados do Plano Municipal, na 
educação infantil o percentual de 
frequência nas escolas é de 13,9%, na faixa 
etária de zero a três anos, e de 89,5%, na 
faixa etária de 4 e 5 anos. A ampliação da 
oferta da educação infantil é um grande 
desafio da cidade e o maior problema 
enfrentado pelo município, quanto ao 
oferecimento da educação infantil, é a 
inexistência de espaço físico condizente 
com as normas técnicas.
Ainda segundo dados do Plano , no ensino 
fundamental, 97% da população de Ubá 
compreendida entre os 6 e os 14 anos 
frequenta a escola, percentual próximo ao 
da Zona da Mata (97,5%), mas um pouco 
abaixo do de Minas Gerais (98,6%). 
O total de jovens de 16 anos que 
concluíram pelo menos o ensino 
fundamental chega aos 56% em Ubá, 
contra 59,7% na Zona da Mata e 72,3% em 
Minas Gerais. 
O percentual da população entre 15 e 17 
anos que frequenta a escola chega aos 
78,3%, embora nem todos os jovens desse 
total estejam inseridos no Ensino Médio. 
No município de Ubá, o Ensino Médio é 
oferecido pela rede estadual e privada, 
sem a participação efetiva do município.
Além disso, a taxa de analfabetismo 
funcional da população de 15 anos ou mais 
em Ubá é de 26%, contra 27,9% da região 
da Zona da Mata e 31,9% de Minas Gerais.

 ACESSO A INFORMAÇÕES
“O aplicativo contém notícias produzidas pelo 
Departamento de Comunicação da CMU, com espaço para 
conhecer os vereadores e para que a população possa dar a 
sua sugestão, por meio de um formulário simples de ser 
preenchido, e com possibilidade de envio de fotos”, 
explicou a diretora da Câmara, Maria Cláudia Mello.

O aplicativo conta também com a tecnologia de GPS 
(s is tema  de  posic ionamento  por  sa té l i te)  e  
georreferenciamento (informação geográfica fornecida pela 
pessoa tornando suas coordenadas visíveis em um mapa).

O usuário pode se cadastrar ou enviar sugestões de forma 
anônima. Estas denúncias são transformadas em 
proposições, lidas e discutidas em plenário e após aprovação, 
são encaminhadas à Prefeitura de Ubá para providências. Ao 

se cadastrar você pode receber informações sobre o 
andamento de sua denúncia pelo e-mail registrado.

RECLAMAÇÕES SE TORNAM PROPOSIÇÕES
Após uma sugestão, reclamação ou denúncia ser cadastrada 
a demanda é encaminhada para o vereador escolhido ou para 
a Comissão Especial relativa àquele assunto. Em seguida, é  
transformada em proposição e levada ao plenário para 
votação. Após ser aprovada, a proposição é enviada à 
Prefeitura, com a assinatura de todos os vereadores, ou seja, 
torna-se um documento oficial e não, apenas, uma 
reclamação individual.
 
Reivindicações sobre calçamento de vias, trânsito, limpeza 
urbana (lixo e capina de lotes) são as reclamações mais 
enviadas até agora e que se transformaram em indicações 
remetidas pela Câmara ao Poder Executivo.

O projeto Câmara nas Comunidades vai ouvir a população e oferecer 
serviços gratuitos e informações nas áreas de saúde, meio ambiente, 

lazer, inclusão social, com o compromisso de desenvolver a cidadania.

Divisão de Esportes
da Sec. Municipal

de Cultura

Realização: Parceiros:
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Ubá tem agora onze vereadores mirins 
ABRIL de 2016ABRIL de 2016

Cerca de setenta pessoas, entre 
estudantes, professores das escolas da 
rede estadual de Ubá e autoridades do 
município, participaram da cerimônia 
de posse do Projeto Câmara Mirim. O 
evento foi realizado no plenário da 
Câmara Municipal de Ubá (CMU), na 
quarta-feira (6). Onze estudantes 
foram empossados no cargo de 
vereadores mirins.

O legislativo ubaense foi representado 

pelo presidente da Câmara Municipal 
de Ubá, Samuel Gazolla Lima, pelos 
vereadores Rafael Faêda de Freitas 
(vice-presidente), Rosângela Maria 
Alfenas de Andrade (secretária), 
Vinícius Samôr de Lacerda (diretor da 
Escola do Legislativo), pastor Darci 
Pires, Carlos Rufato e José Alves.

Na solenidade, os vereadores da CMU 
entregaram aos vereadores mirins os 
diplomas conferidos pela Escola do 

Legislativo da Câmara Municipal de 
Ubá.

Por ser o estudante mais velho, John 
Ronys, da Escola Estadual Deputado 
Carlos Peixoto Filho, assumiu 
interinamente a presidência da Câmara 
Mirim, conforme o Regimento Interno 
da CMU, e proferiu o juramento 
repetido por todos.

Segundo o presidente da CMU, 
Samuel Gazolla Lima, desde o ano 
p a s s a d o  o s  v e r e a d o r e s  e s t ã o  
trabalhando numa proposta de se ter 
uma Câmara mais inclusiva, mais 
part ic ipat iva e mais aberta à 
população. “Fizemos esta parceria 
importante com as escolas do 
m u n i c í p i o ,  p o r  m e i o  d a  
Superintendência Regional de Ensino, 
e eu tenho certeza de que no momento 
em que conseguirmos fomentar, junto 
às escolas e aos estudantes, a 
participação na política, poderemos 
sim, por meio do debate e das 
d iscussões ,  cont r ibui r  para  a  
construção de uma cidade melhor para 
se viver”, destacou Samuel.

Já o diretor da Escola do Legislativo, 
vereador Vinícius Samôr de Lacerda, 
d e s t a c o u  a  i m p o r t â n c i a  e  a  
responsabilidade de os vereadores 
mir ins representarem as suas 
respectivas escolas e resgatar, de forma 
coletiva, os sonhos e as esperanças da 
c o m u n i d a d e .  “ Vo c ê s  t e r ã o  a  
oportunidade de conhecer um pouco 
mais sobre o funcionamento da 
Câmara Municipal de Ubá e, mais do 
que isso, recebem hoje a missão 
coletiva de pensarem em políticas 
públicas, em ações e projetos voltados 
para um contexto fundamental que é o 
do meio ambiente”, concluiu Vinícius.

A estudante eleita presidente da 
Câmara Mirim, Phaula Ferreira 
Navarro, da Escola Estadual Professor 
Lívio de Castro Carneiro, agradeceu 
aos colegas que a escolheram por meio 
de votação. “Agradeço o apoio da 
minha família e da minha escola e digo 
que eu vou fazer o melhor para a nossa 
cidade ”, enfatizou Phaula.

O PROJETO

C o o r d e n a d o  p e l a  E s c o l a  d o  
Legislativo da CMU, o projeto Câmara 
Mirim tem o objetivo de promover a 
interação entre o Poder Legislativo, a 
sociedade e a escola, permitindo ao 
estudante compreender o contexto 
social em que vive, contribuindo para a 
f o r m a ç ã o  d a  c i d a d a n i a  e  o  
entendimento dos aspectos políticos, 
sociais e econômicos da sociedade 
brasileira. O projeto foi criado por 
meio do requerimento n° 258/2015, de 

autoria do  vereador Samuel Gazolla, e 
aprovado por unanimidade em 
plenário. 

As propostas, sugestões e estudos 
discutidos e apresentados pelos 
v e r e a d o r e s  m i r i n s ,  s e r ã o  
encaminhados pelo Legislativo aos 
setores competentes, divulgados e 
transformados em políticas públicas 
para todos.

Serão realizadas discussões e reflexões 
sobre os problemas que mais atingem a 
população. Os estudantes serão 
estimulados a pensar como um 
vereador e apresentar sugestões para a 
melhoria da sua rua, da comunidade, 
do bairro e da cidade. E ao longo do 
ano, discutirão vários assuntos 
relacionados à cidade, com ênfase no 
meio ambiente.

VEREADORES MIRINS

Allan Severiano dos Santos (E.E. 
Cesário Alvim); Emiliane Aparecida 
Pinto Gonçalves e Letícia Cristina 
Lima de Assis (E.E. Eunice Weaver); 
Ismael Almeida Andrade de Melo 
(CESEC Professor José de Castro); 
John Ronys (E.E. Deputado Carlos 
Peixoto Filho); Laura de Oliveira 
Coimbra e Maria Eduarda Gravina 
(E.E. Coronel Camilo Soares); Luana 
da Silva Ambrósio (E.E. Barão do Rio 
Branco); Marco Antônio Soares 
Pacheco (E.E. Coronel João Ferreira 
de Andrade); Mariana Silva Braga 
(E.E. José Januário Carneiro) e Phaula 
Ferreira Navarro (E.E Professor Lívio 
de Castro Carneiro).

VEREADORES MIRINS 
SUPLENTES

O projeto conta também vereadores 
mirins suplentes: Isabela Claudino 
(Escola Estadual Professor Lívio de 
Castro Carneiro); Leonardo Emídio 
Pires Antonucci (E.E. Camilo Soares); 
Letícia Cristina Lima de Assis (E.E. 
Eunice Weaver); Marcela de Assis 
Magalhães (E.E. Cesário Alvim); 
Nayara Garcia dos Santos Romanholi 
(E.E. Coronel João Ferreira de 
Andrade); e Vitória Bento da Silva 
(E.E José Januário Carneiro).

MESA DIRETORA

Eleita por aclamação, a mesa diretora 
ficou assim constituída: Phaula 
Ferreira Navarro (presidente da 
Câmara Mirim); Mariana Silva Braga 
(1ª vice-presidente); Laura de Oliveira 
Coimbra (2ª vice-presidente); Maria 
Eduarda Gravina (1ª secretária) e 
Marco Antônio Soares Pacheco (2º 
secretário).

Loteamentos com suspeitas de irregularidades 
são denunciados pelo Legislativo

Três loteamentos da cidade foram 
denunciados ao Ministério Público da 
Comarca de Ubá, no mês de março, pelo 
vice-presidente da Câmara, vereador 
Rafael Faêda de Freitas, por meio de 
representações discutidas e aprovadas em 
plenário.
O vereador solicita que a promotora de 
Justiça Thaís Lamim Leal Thomaz 
instaure procedimento judicial cabível 
contra a Prefeitura Municipal de Ubá, por 
autorizar as licenças dos loteamentos 
Monte Ébano, Santa Cecília e Miquelina, 
que estariam em situação irregular.
Segundo Faêda, o loteamento Monte 
Ébano (rua  Dr. Domingos Peluso, de 
propriedade da VR Participações, 
Empreendimentos e Locações Ltda) não 
respeita a previsão legal de inclinação 
máxima de 30% do terreno e impactos 
ambientais.  “Há um descaso com relação 
ao escoamento das águas pluviais, pois, 

há um córrego nas proximidades que 
pode ser prejudicado por não comportar a 
nova demanda. É necessário que sejam 
impedidas as vendas de lotes, bem como 
quaisquer tipos de obra no local, salvo 
quando as irregularidades forem 
sanadas”, explicou o vereador.
Consta na representação, também, que o 
loteamento Santa Cecília, próximo ao 
bairro Xangrilá, de propriedade da JLB 
Empreendimentos Imobiliários, seja 
embargado, devido aos impactos 
ambientais provocados naquela região.
Conforme o vereador, esta obra gera 
grandes impactos ambientais, com a 
derrubada de árvores centenárias 
(angico), além do descaso em relação ao 
escoamento  de  águas  p luvia is .   
“Recentemente, a região do bairro 
Waldemar de Castro, conhecida como 
Beco do Sapo, sofreu com as enchentes 
devido à ausência de estudos sobre o 

escoamento de água dos novos 
loteamentos. Cita-se, também, como 
exemplo, a enchente na rua Major 
Mendes Sobrinho, no bairro São 
Domingos, em razão de um novo 
loteamento nas adjacências, quando 
muitos moradores perderam seus bens. 
Nas referidas situações, não houve a 
preparação para que os córregos dos 
bairros vizinhos recebessem a nova 
demanda de água”, ressaltou o vereador.

Rafael Faêda esclarece, também, que 
solicitou o embargo do loteamento 
Miquelina, próximo ao Bairro Santa 
Bernadete, devido aos impactos 
ambientais provocados naquela região. 
“Este loteamento está gerando grande 
temor aos moradores das comunidades 
vizinhas, em razão da inexistência de 
destino apropriado para o escoamento das 
águas pluviais. Há uma situação de 
grande risco quanto ao período de chuvas, 

que pode ocasionar grandes transtornos 
aos moradores, principalmente para 
aqueles que residem na parte baixa do 
bairro Santa Bernadete, região que não 
está preparada para receber tal demanda”, 
afirmou Rafael.

Ainda de acordo com o vereador, a 
população ubaense já presenciou 
situações em que a abertura de lotes, sem 
os devidos cuidados inerentes, gerou 
transtornos irremediáveis aos moradores. 
“Cito como exemplo o trágico 
alagamento no bairro São Domingos, 
quando muitos moradores perderam seus 
pertences, especialmente na rua Major 
Mendes Sobrinho; a enchente no próprio 
Bairro Santa Bernadete em 2013; e o 
alagamento de casas e comércios da rua 
XV de Novembro, no Centro, quando 
vários comerciantes perderam bens”, 
concluiu.

Câmara atende servidores e rejeita 
concessão de abono salarial

Servidores públicos municipais, 
representantes de associações e 
sindicatos e da sociedade civil 
marcaram presença na reunião 
extraordinária da Câmara Municipal 
de Ubá (CMU), em 31 de março. 

A participação deste público foi 
motivada pela tramitação do Projeto 
de Lei nº 026/16, que “dispõe sobre a 
concessão de Abono para os 
Servidores Públicos do Executivo 
Municipal de Ubá”, enviado pelo 
prefeito. O PL foi rejeitado por 

unanimidade pelos vereadores.

Carregando cartazes, eles pediam o 
reajuste no salário e não a concessão 
de abono, conforme proposto pela 
Prefeitura. O presidente da CMU, 
vereador Samuel Gazolla, convidou o 
servidor público municipal, Maurício 
Fabiano, para falar em nome dos 
demais, mediante inscrição realizada 
antes do início da reunião.

Segundo Maurício Fabiano, desde o 
mês de setembro os servidores estão 

em busca de seus direitos, solicitando 
que a Prefeitura realizasse a revisão 
geral anual das remunerações, com 
base no Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo. “A revisão pelo 
IPCA, a inflação oficial do país, é 
direito garantido na Constituição em 
seu artigo 37, inciso X. A crise gerou 
uma inflação de 10,67% e nós só 
queremos chegar a este patamar. 
Diante da negativa do chefe do 
Executivo, buscamos meios legítimos 
de lutar pelos nossos direitos. E nós, 
servidores, durante assembleia 
decidimos, por unanimidade, que não 
aceitamos este abono de cem reais”, 
explicou.

A concessão de reajuste e não de 
abono também foi defendida pelo 
vereador Jorge Gervásio. “Durante os 
três mandatos meus, sempre lutei 
junto aos outros vereadores por 
melhores salários para os servidores. 
Sempre solicitei que fosse dado o 
aumento justo e que a lei permite. Este 
abono é uma esmola e tenho certeza 
que os servidores não querem”, 
afirmou.

Outros parlamentares também 
justificaram seus posicionamentos 
durante a sessão. “Se vocês, que são 
beneficiados com o abono, não 
concordam com ele, não somos nós 

que vamos votar favorável a este 
projeto”, disse o vereador Carlos 
Rufato.

Para o vereador Vinícius Samôr, a 
crise não pode ser usada para 
justificar a não concessão do reajuste 
com base no IPCA, que nada mais é 
do que a recomposição das perdas 
salariais do ano anterior. “Vejo na 
estratégia de conceder o abono, e não 
o reajuste, uma tentativa de enganar 
servidores e vereadores. O abono, ao 
contrário do que diz o artigo 2º do 
projeto encaminhado pelo Executivo, 
não pode ser incorporado ao salário. E 
digo mais: o prefeito não conceder o 
reajuste garantido pela Constituição 
Federal é crime de responsabilidade e 
deve ser denunciado”, ressaltou.

Já o vereador Oswaldo Peixoto 
comentou que quando o prefeito 
mandar para a Câmara algum projeto 
que não seja bom para a população, tal 
matéria sempre terá seu voto 
contrário.

Encerrando a discussão sobre o 
projeto, o vice-presidente da CMU, 
vereador Rafael Faêda, disse 
considerar a proposta de abono um 
desrespeito ao servidor público 
municipal, enfatizando que a Câmara 
vota consciente ao rejeitar a matéria.

Projeto inovador da CMU é lançado em cerimônia que reúne 
dezenas de  pessoas, autoridades e comunidade escolar

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ CADA VEZ MAIS 
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA
AQUI VOCÊ ACOMPANHA AS PROPOSTAS DOS VEREADORES

VEREADOR CARLOS RUFATO

Requerimento 003/16
Solicitação: ao Sr. Prefeito, o asfaltamento das 
Ruas Brás Schettino, Rosa Panza e José Américo, 
no Bairro Matheus Schettino, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 101/15 de mesma autoria.
Requerimento 004/16
Solicitação: ao Sr. Prefeito, a limpeza geral e o 
asfaltamento de todas as ruas do Bairro Paulino 
Fernandes, a pedido dos moradores. O presente 
pedido reitera o Requerimento nº 093/15 de mesma 
autoria.
Requerimento 005/16
Solicitação: à Direção da Utopia, a presença de um 
representante para comparecer a uma reunião nesta 
Casa de Leis, previamente agendada, para discorrer 
sobre assuntos de interesse da população.
Moção de Pesar 001/16
Em razão: do falecimento da Sra. Lourdes Faria de 
Souza, ocorrido no dia 30/12/2015.
Representação 006/16
Solicitação: ao Coordenador do DER-MG regional 
Ubá, Sr. Célio Moreira da Silva, a autorização para 
que uma tubulação, de aproximadamente 1,300 
metros, da concessionária COPASA, passe 
paralelamente e cruze em alguns pontos a Rodovia 
Ubá sentido Rodeiro, próximo ao novo loteamento 
Santana II, objetivando levar água canalizada e 
tratada aos moradores.
Indicação 063/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de operação 
tapa buracos em todas as ruas do Bairro Santa 
Bernadete, em razão do estado precário de 
conservação das mesmas, a pedido dos moradores.
Indicação 064/16
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento da Rua 
Marieta Campos, que liga a Rua Pedro Parma, no 
Bairro Santa Bernadete, a pedido de seus 
moradores.
Indicação 077/16
Solicitação: ao Prefeito, que seja tampado um 
buraco em frente ao nº 766 na Rua Francisco 
Teixeira de Abreu, no Bairro Palmeiras, a pedido de 
seus moradores.
Requerimento 020/16
Solicitação: à Mesa Diretora a criação de relatórios 
detalhados de uso dos veículos desta Casa 
Legislativa, que indique: o local de visita, dia e 
horário de partida e retorno, os motivos que 
justifiquem a saída, as assinaturas do condutor, 
vereadores e funcionários. Requer, ainda, que todos 
os relatórios semanais sejam registrados no 
protocolo, junto à secretaria, para que sejam de 
conhecimento da população durante as reuniões 
ordinárias, bem como todos os anteriores, desde o 
mês de janeiro do corrente ano, sejam 
protocolados.
Requerimento 021/16
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento da Rua 
Reginaldo Francisco Coelho, Bairro Jardim Elida, 
a pedido de seus moradores. O presente pedido 
reitera o Requerimento nº 065/15 de mesma 
autoria.
Requerimento 022/16
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento da Rua 
Cândido Martins de Oliveira, Bairro Santa 
Bernadete, a pedido de seus moradores. O presente 
pedido reitera o Requerimento nº 265/15 de mesma 
autoria.
Requerimento 023/16
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento da Rua 
Santiago, localizada entre as Ruas Gustavo Gori e 
Ismael de Oliveira, no Bairro Santa Bernadete, 
numa extensão de aproximadamente 180 metros, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 269/15 de mesma autoria.
Requerimento 024/16
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento do final da 
Rua Ismael de Oliveira, no Bairro Santa Bernadete, 
a pedido de seus moradores. O presente pedido 
reitera o Requerimento nº 135/15 de mesma 
autoria.
Requerimento 025/16
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento das Ruas 
Roseni Maria Gonçalves Morais, João Gonçalves 
Soares, Mario Tavares, Adelina dos Santos Ribeiro, 
todas após o Núcleo de Voluntários de Combate ao 
Câncer, no Bairro Santa Bernadete, a pedido de 
seus moradores. O presente pedido reitera os 
Requerimentos nº 100/15 e nº 132/16 de mesma 
autoria.
Requerimento 026/16
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento da Rua 
Antônio Miquelito, no Bairro Santa Bernadete, a 
pedido de seus moradores. O presente pedido 
reitera o Requerimento nº 262/15 de mesma 
autoria.
Requerimento 027/16
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento da Rua 
Gonçalves Dias, no Bairro Santa Bernadete, a 
pedido de seus moradores. O presente pedido 

reitera, parcialmente, o Requerimento nº 264/15 de 
mesma autoria.
Requerimento 028/16
Solicitação: ao Prefeito, o aumento do Perímetro 
Urbano do Município de Ubá, especialmente em 
direção à Rodovia Ubá-Visconde do Rio Branco, 
cuja ampliação poderá gerar mais recursos para os 
cofres públicos em relação à arrecadação de 
impostos. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 249/15 de mesma autoria.
Moção de Congratulações e Aplausos 006/16
Endereçada: ao Sr. Bispo Dom José Eudes pelos 
seus brilhantes trabalhos junto à Comunidade 
Ubaense durante sua visita pastoral.
Indicação 091/16
Solicitação: ao Prefeito, a urgente poda de árvores 
na Rua Maria da Glória Araújo, no Bairro Altair 
Rocha, a pedido dos moradores.
Indicação 092/16
Solicitação: ao Prefeito, o asfaltamento das Ruas 
Luciane Laud Marques, Jânio de Almeida e 
Francisco Laud (somente a parte baixa), todas no 
Bairro Olaria, a pedido dos moradores.
Indicação 093/16
Solicitação: ao Prefeito, uma operação tapa 
buracos em toda a extensão da Rua Francisco 
Teixeira de Abreu, no Bairro Palmeiras, a pedido 
dos moradores.
Indicação 094/16
Solicitação: ao Prefeito, uma operação tapa 
buracos em todas as ruas dos Bairros Altair Rocha e 
São Judas Tadeu, a pedido dos moradores.
Requerimento 047/16
Solicitação: ao Prefeito, a urgente instalação de 
quatro luminárias nos postes já posicionados na 
Rua Projetada Manoel Freitas Teixeira, que liga à 
Rua Ângelo Sperandio, em frente ao nº 2230, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 221/15 de mesma autoria.
Moção de Pesar 012/16
Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Sebastião 
Correa Meireles, ocorrido recentemente.

VEREADOR CÉLIO BOTARO

Indicação 068/16
Solicitação: ao Prefeito e Sr. Secretário de Obras, 
seja realizada operação tapa buracos na Rua Cel. 
Júlio Soares, no Bairro Vitória.
Requerimento 042/16
Solicitação: ao Prefeito, a extensão de rede elétrica 
com luminárias na Vila Clementino, Comunidade 
Santo Anastácio, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 049/15 de 
mesma autoria.
Requerimento 043/16
Solicitação: ao Prefeito, a extensão de rede elétrica 
com luminárias na Vila Ribeiro, Comunidade do 
Córrego Fundo, a pedido dos moradores. O 
presente pedido reitera a Indicação nº 050/15 de 
mesma autoria.
Requerimento 044/16
Solicitação: ao Prefeito, o aumento da extensão de 
rede de iluminação pública no trecho entre o final 
da Rua João Peron, passando pelo campo do 
Azulão, até a propriedade do Sr. Ângelo Camilloto, 
a pedido dos moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 298/15 de mesma autoria.
Requerimento 045/16
Solicitação: ao Prefeito, o calçamento da Rua Sônia 
Marcos Badaró, no Bairro Olaria, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 310/15 de mesma autoria.

VEREADOR JORGE GERVÁSIO

Requerimento 015/16
Solicitação: ao Prefeito e ao Secretário de Saúde, 
medidas urgentes no sentido de eliminar focos do 
mosquito da Dengue existentes em um loteamento 
situado em frente ao fórum Desembargador Câncio 
Prazeres, no Bairro Antonio Maranhão, com a 
notificação do proprietário.
Indicação 095/16
Solicitação: ao Prefeito e Sr. Secretário Municipal 
de Saúde, Cláudio Ponciano, solicitando-lhes 
maiores esclarecimentos e divulgação à população 
ubaense sobre os procedimentos para o 
recebimento de medicamentos para o tratamento da 
Guillain-Barré e dentre outras enfermidades.
Requerimento 049/16
Solicitação: ao Prefeito e Secretaria de Saúde, para 
que sejam realizadas tratativas com o 11º Batalhão 
de infantaria de São João Del Rey, para maior 
permanência do Exercito em Ubá, no combate ao 
mosquito Aedes aegypti.

VEREADOR JOSÉ ALVES

Indicação 079/16
Solicitação: ao Prefeito, o patrolamento e o 

cascalhamento na Comunidade do Ubeba, a pedido 
de seus moradores.
Indicação 080/16
Solicitação: ao Prefeito, a reforma da ponte de 
acesso à Comunidade do Emboque, a pedido de 
seus moradores.
Requerimento 034/16
Solicitação: ao Prefeito, bem como ao Sr. Célio 
Moreira da Silva, Coordenador do DER Regional 
Ubá, solicitando-lhes a construção de dois 
redutores de velocidade na Rodovia Ubá-Guidoval, 
na altura do KM 06, sendo um anterior ao ponto de 
ônibus e outro após o mesmo, a pedido dos 
moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 323/15 de mesma autoria.
Requerimento 036/16
Solicitação: ao Prefeito, ao Sr. Célio Moreira da 
Silva, Coordenador do DER-MG Regional Ubá, 
solicitando-lhe estudos que permitam a construção 
de três redutores de velocidade próximos ao KM 01 
do trevo das cidades Ubá-Rodeiro-Guidoval, a 
pedido dos moradores. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 322/15 de mesma autoria.

VEREADOR MAURÍCIO VALADÃO

Indicação 049/16
Solicitação: ao Prefeito, solicitando o tapamento de 
grandes buracos nos Bairros Agroceres e São 
Domingos.
Requerimento 013/16
Solicitação: ao Prefeito, a revisão do recente 
aumento das tarifas dos transportes urbanos, que 
passaram de R$ 2,30 para R$ 2,60. Um aumento, 
portanto, de 13 %.
Requerimento 014/16
Solicitação: ao Prefeito, informações sobre a 
formalização de parceria da Prefeitura Municipal 
de ubá com a Universidade Federal de Viçosa para 
o combate ao mosquito Aedes Aegypti, conforme 
noticiou a imprensa viçosense.
Indicação 061/16
Solicitação: ao Prefeito, solicitando um novo 
recapeamento no alto da Rua D do Conjunto 
Habitacional José Cavalliere, na comunidade do 
Tanquinho.
Indicação 081/16
Solicitação: ao Prefeito, a realização de Operação 
Tapa-Buracos  na Rua José Ângelo Sperandio, na 
região do Aeroporto, nas proximidades da empresa 
Tubulares Gol até a fábrica  Móveis Valverde.
Indicação 082/16
Solicitação: ao Prefeito, um estudo sobre a 
perviedade da canalização do Córrego que se 
origina no Bairro Santa Edwiges e tem causado 
inundações na entrada do Bairro Primavera quando 
ocorrem chuvas torrenciais.
Requerimento 035/16
Solicitação: aos Exmos. Srs. Prefeito Municipal de 
Ubá, Vadinho Baião, Deputado Estadual Dirceu 
dos Santos Ribeiro, e à Copasa- Ubá, solicitando 
informações sobre medidas tomadas para enfrentar 
o próximo período de estiagem em nossa cidade.
Requerimento 037/16
Solicitação: ao Prefeito, informações sobre a 
ocorrência de óbitos no município ocasionadas pela 
Dengue, nos últimos quatro meses ( a partir de 
novembro pp.).
Requerimento 038/16
Solicitação: ao Prefeito, Deputado Estadual Dirceu 
dos Santos Ribeiro, e à Copasa-Ubá, solicitando 
informações sobre medidas tomadas para enfrentar 
o próximo período de estiagem em nossa cidade.

VEREADOR OSWALDO PEIXOTO

Indicação 087/16
Solicitação: ao Prefeito, a possibilidade de colocar 
um redutor de velocidade na Ria Ângelo 
Sperandio, nas proximidades do nº 2580.
Moção de Pesar 008/16
Em razão do falecimento da: Sra. Maria das Graças 
Guedes, ocorrido recentemente.

VEREADOR PASTOR DARCI

Indicação 001/16
Solicitação: ao Prefeito, a reforma das manilhas de 
esgoto na Rua Domitila Castanon, no Bairro 
Eldorado, a pedido dos moradores.
Indicação 046/16
Solicitação: ao Prefeito, o desentupimento de 
manilhas na Rua Maestro João Ernesto em esquina 
com a Rua Antônio Amato, em frente ao Edson Bar, 
no Bairro Coparma, a pedido dos moradores.
Requerimento 001/16
Solicitação: ao Sr. Prefeito, para que forneça 
explicações sobre a redução de três para dois dias 
de atendimento dos PSFs do município.
Representação 001/16
Solicitação: a Direção da Viação Ubá, solicitando a 

inserção de um ponto de ônibus na Rua Oseas 
Maranhão, próximo ao nº 120 e a empresa de 
móveis IMOP, sentido centro, a pedido dos 
moradores.
Moção de Congratulações e Aplausos 002/16
Endereçada: à Jéssica Aparecida Moreira, 
aprovada no curso de medicina da UFRJ – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Moção de Pesar 004/16
Em razão: do falecimento do estimado Sr. José 
Mariano, ocorrido recentemente.
Moção de Pesar 005/16
Em razão: do falecimento da Irmã Dinorá Pereira 
de Paiva, ocorrido recentemente.
Indicação 051/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de placa 
indicativa de mão-dupla proibida na Rua Lambari, 
no Bairro Ponte Preta, a pedido dos moradores.
Indicação 062/16
Solicitação: ao Prefeito, para que exija a capina e 
limpeza dos proprietários em seus lotes ao lado da 
residência de nº 264, na Rua Azaléia, no Bairro 
Paulino Fernandes.
Moção de Congratulações e Aplausos 007/16
Endereçada: ao Sr. João Waquim Filho, pelos 
relevantes serviços prestados junto à Comunidade 
Ubaense.
Requerimento 033/16
Solicitação: sugerir à Presidência desta Casa, para 
que o retorno do repasse da Prefeitura seja 
realizado, na medida do possível, no final do 
primeiro semestre deste ano, até o dia 30 de junho.
Requerimento 041/16
Solicitação: ao Prefeito, a pintura de uma faixa de 
pedestres na Rua Santa Cruz, em frente à Câmara 
Municipal de Ubá. O presente pedido reitera a 
Indicação nº 096/15 de autoria dos edis Rafael 
Faêda de Freitas e Prof. Samuel Gazolla Lima.
Requerimento 046/16
Solicitação: ao Prefeito, o recapeamento asfáltico 
em todas as ruas do município de Ubá. O presente 
pedido reitera, parcialmente, o Requerimento nº 
014/14 de autoria do edil Vinicius Samôr de 
Lacerda.
Representação 010/16
Solicitação: ao Gerente da COPASA Ubá, Sr. 
Leandro Borges Cruz, altere a localização dos 
hidrômetros no Residencial Cidade Carinho, bem 
como torne a medição individual, a pedido dos 
moradores.
Moção de Congratulações e Aplausos 011/16
ao Sr. Pastor José Waldemar de Aguiar, pelo 
transcurso de seu natalício.
Moção de Congratulações e Aplausos 013/16
ao Sr. Secretário de Ambiente e Mobilidade 
Urbana, Aldeir Ferraz, pela feliz decisão de instalar 
um semafóro na esquina da Av. Olegário Maciel 
com a Rua Antônio Amato.

VEREADOR RAFAEL FAÊDA

Indicação 002/16
Solicitação: ao Prefeito, a recolocação dos 
bloquetes e a restauração de parte da Rua José 
Osório Pereira, no Bairro Bom Pastor, a pedido dos 
moradores.
Indicação 003/16
Solicitação: ao Prefeito, o tapamento de um buraco 
na Rua Jesus Brandão, em frente ao nº 710, no 
Bairro San Rafael, a pedido dos moradores.
Indicação 004/16
Solicitação: ao Prefeito, o patrolamento e reforma 
das manilhas defeituosas na estrada “sete voltas”, 
que liga o Distrito de Ubari a Divinésia, a pedido 
dos moradores.
Indicação 006/16
Solicitação: ao Prefeito, a recomposição das pedras 
do calçamento da Rua Antônio Xavier da Silva, no 
Bairro Santana, a pedido dos moradores.
Indicação 007/16
Solicitação: ao Prefeito, o tapamento de um buraco 
na Rua Ezequiel Moreira de Abreu, ao lado do nº 
175, bem como a instalação de uma tampa no 
bueiro adjacente, no Bairro São Domingos, a 
pedido dos moradores.
Indicação 008/16
Solicitação: ao Prefeito, a instalação de uma nova 
grade para o bueiro localizado na Rua Santa 
Anastácia (Rua 04), em frente ao nº 249, no Bairro 
São Domingos, a pedido dos moradores.
Indicação 009/16
Solicitação: ao Prefeito, o tapamento de buracos no 
asfalto e o desentupimento do esgoto na Rua 
Jurandir Peron, próximo ao nº 09, no Bairro 
Agroceres, a pedido dos moradores.
Indicação 013/16
Solicitação: ao Prefeito, realize a retirada de 
entulhos e limpeza geral no loteamento localizado 
na Rua Domitila Castanon (antiga Wembley), no 
Bairro Eldorado, a pedido dos moradores.
Indicação 014/16

Solicitação: ao Prefeito, realize a limpeza geral e 
capina no trecho final da Rua Major Tito Cesar que 
liga o Bairro Bom Pastor ao Agroceres, que está 
provocando grande insegurança aos moradores.
Indicação 016/16
Solicitação: ao Prefeito, providencie o 
patrolamento e o cascalhamento em toda a extensão 
da Rua João Sperandio, na Comunidade do 
Córrego Santana, a pedido dos moradores.
Requerimento 002/16
Solicitação: ao Sr. Prefeito e à Secretária de 
Educação, Sra. Maria do Carmo Mello Coelho, 
solicitando-lhes informações se há programas 
educacionais nas escolas do município que 
compreendam: noções de higiene e saúde, 
sexualidade e DST, saúde bucal, nutrição e 
s e g u r a n ç a  a l i m e n t a r ,  s a ú d e  m e n t a l ,  
fonoaudiologia, oftalmologia, meio ambiente, 
saneamento básico, alcoolismo e outras drogas.
Requerimento 006/16
Solicitação: ao Sr. Prefeito, informações sobre o 
valor que a concessionária ENERGISA repassa a 
Prefeitura sobre cada ponto de iluminação pública, 
bem como os valores totais e, ainda, o destino desse 
montante para a manutenção da mesma.
Requerimento 009/16
Solicitação: ao Sr. Prefeito, explicações sobre os 
atrasos de pagamento de salários e de cesta básica 
da empresa licitada Utopia a seus colaboradores, 
bem como se há algum atraso de repasse do 
Executivo a mesma.
Representação 003/16
Solicitação: à Direção da ECP Engenharia, 
solicitando para que o caminhão coletor de lixo 
passe pelos menos três vezes por semana na Rua 
João Sperandio, Comunidade do Córrego Santana, 
a pedido dos moradores.
Moção de Congratulações e Aplausos 003/16
Endereçada: à Racional (Alternativa Elétrica), em 
nome de seu presidente, Sr. Márcio Perini, 
extensivo a toda sua equipe de colaboradores, pelos 
excelentes trabalhos prestados.
Indicação 005/16
Solicitação: ao Prefeito, o aumento da extensão da 
rede de manilhas na Rua Major Tito Cesar, próximo 
a Cruz da Dulce, em aproximadamente 20 metros, a 
pedido dos moradores.
Indicação 010/16
Solicitação: ao Prefeito, o desentupimento de todas 
as manilhas ao longo da Rua Marcilia Gazolla 
Candian, próxima a ponte nova, no Bairro Meu 
Sonho, a pedido dos moradores.
Indicação 011/16
Solicitação: ao Prefeito, a poda de uma árvore na 
Rua José Davi, em frente ao nº 116, no Bairro 
Eldorado, a pedido dos moradores.
Indicação 012/16
Solicitação: ao Prefeito, realize a retirada de 
entulhos na Rua Alvimar Miguelito, no Bairro 
Eldorado, a pedido dos moradores.
Indicação 015/16
Solicitação: ao Prefeito, realize o cascalhamento no 
trecho final da Rua Major Tito Cesar que liga o 
Bairro Bom Pastor ao Agroceres, que está sem a 
devida pavimentação.
Indicação 052/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral e capina 
nos Bairro José Cavalieri (Tanquinho), Jardim 
Esperança, Jardim Glória, Vitória, Derminas e São 
Domingos, atendendo ao pedido dos moradores.
Indicação 054/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral e capina 
nos Bairros Cohab, Rosa de Toledo, Agroceres, 
Santa Edwiges I, Santa Edwiges II, Primavera, 
Nova Primavera e Xangrilá, atendendo ao pedido 
dos moradores.
Indicação 055/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza geral e capina 
nos Bairros Nova Olinda, Louriçal, Valdemar de 
Castro, São Sebastião e Eldorado, atendendo ao 
pedido dos moradores.
Indicação 056/16
Solicitação: ao Prefeito, a demolição de uma casa 
abandonada no final da Rua Eliza Amaral Péron, no 
Bairro Agroceres, a pedido dos moradores.
Indicação 057/16
Solicitação: ao Prefeito, a notificação do 
proprietário das caçambas que estão situadas no 
terreno de um imóvel na Rua Álvaro Bigonha, no 
Bairro Cohab, sejam removidas e acondicionadas 
em local apropriado, a pedido dos moradores.
Requerimento 016/16
Solicitação: ao P refeito, informações sobre a 
situação referente a moradora da Rua Leandro 
Bigonha, Bairro Louriçal, que está realizando obras 
de construção em cima do córrego próximo a sua 
propriedade.
Requerimento 017/16
Solicitação: ao Conselho Municipal de Patrimônio, 
com cópia ao Exmo. Sr. Prefeito, Edvaldo Baião 
Albino, solicitando quem é o atual responsável pela 

sede da Fazenda Pedra Redonda, no Bairro Cidade 
Jardim.
Indicação 053/16
Solicitação: ao Prefeito, fiscalizações mais 
rigorosas para com os loteamentos na cidade de 
Ubá.
Indicação 070/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de um redutor 
de velocidade em frente ao nº 2311, na Av. Olegário 
Maciel, a pedido de seus moradores.
Indicação 071/16
Solicitação: ao Prefeito, a capina e limpeza geral 
nos Bairros, Palmeiras, São Judas Tadeu, Schiavon, 
Altair Rocha, Vila Casal (Querosene, Gazolão, São 
José), a pedido de seus moradores.
Indicação 072/16
Solicitação: ao Prefeito, a capina e limpeza geral 
nos Bairros Universitário e Oseas Maranhão, a 
pedido de seus moradores.
Indicação 073/16
Solicitação: ao Prefeito, a capina e limpeza geral 
nos Bairros Encosta do Sol, Vila Regina, Vila 
Moreira, São Francisco de Assis, Sobradinho, 
Cruzeiro e o acesso à APAE Rural, a pedido de seus 
moradores.
Indicação 078/16
Solicitação: ao Prefeito, a verificação de denúncia 
sobre indivíduos que estão despejando restos de 
ossos, pelancas e animais mortos na calçada em 
frente à empresa Caulinita, na Av. Padre Arnaldo 
Jansen.
Requerimento 029/16
Solicitação: ao Prefeito, a construção de quatro 
redutores de velocidade na Rua José Lourenço da 
Silva, Bairro Agroceres. O presente pedido reitera o 
Requerimento nº 251/15 de mesma autoria.
Indicação 083/16
Solicitação: ao Prefeito, a reconstrução da estrutura 
da Travessa Miceno Caldeira, bem como o 
desentupimento da manilha e limpeza geral do 
córrego próximos a mesma, no Bairro São 
Sebastião, a pedido de seus moradores.
Indicação 084/16
Solicitação: ao Prefeito, a substituição das 
manilhas de esgoto da Rua Vicente Leite, no Bairro 
Eldorado, no trecho em frente à Igreja do Divino 
Espírito Santo e Hospital São Vicente de Paulo.
Indicação 085/16
Solicitação: ao Prefeito, a limpeza do córrego 
próximo a Rua Dr. Fecas, no Bairro Eldorado, a 
pedido de seus moradores.
Indicação 086/16
Solicitação: ao Prefeito, o desentupimento de 
esgoto na Rua Luis de Matos, no Bairro Vila Casal, 
a pedido de seus moradores.
Indicação 088/16
Solicitação: ao Prefeito, a capina e remoção de 
entulhos na Rua Dr. Domingos Peluso, bem como a 
limpeza do córrego adjacente, a pedido dos 
moradores.
Indicação 089/16
Solicitação: ao Prefeito, a capina e limpeza geral da 
Rua Capitão Teixeira Pinto, no Centro, próxima à 
Rua Inácio Godinho e perpendicular à Rua Camilo 
dos Santos, a pedido dos moradores.
Indicação 090/16
Solicitação: ao Prefeito, a remoção do restante de 
um muro na Joaquim Boa Ventura da Silva, nos 
fundos da residência de nº 65, na esquina com a 
Travessa Santana (Beco do Sapo), no Bairro 
Waldemar de Castro, a pedido dos moradores.
Requerimento 039/16
Solicitação: ao Prefeito, informações sobre o 
motivo de uma máquina de grande porte estar 
parada na Av. Comendador Jacinto Soares de Sousa 
Lima, no Centro.
Requerimento 040/16
Solicitação: ao Prefeito, informações sobre o 
motivo da descontinuidade das obras nos imóveis 
desapropriados pela Prefeitura, na Rua Major José 
Mendes Sobrinho, no Bairro São Domingos, que 
foram demolidos.
Requerimento 050/16
Solicitação: à Promotoria de Justiça para instaurar 
processo criminal contra o Prefeito do Município 
de Ubá, pela omissão diante do Requerimento nº 
260/16.
Moção de Pesar 009/16
pelo falecimento do Sr. José Pacheco Rolim Filho, 
carinhosamente conhecido como Sr. Rolim, 
ocorrido recentemente.
Moção de Pesar 010/16
pelo falecimento do Sr. pelo falecimento da Sra. 
Neuza Pereira David, ocorrido recentemente.

VEREADORA ROSÂNGELA ALFENAS

Indicação 123/16
Solicitação: a realização de obras de captação 
pluvial na Rua Cel. Júlio Soares, especialmente no 

trecho entre o início da Rua Fioravante Druda e as 
proximidades do antigo AABB.

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA

Indicação 044/16
Solicitação: ao Prefeito, ao Sr. Cláudio Ponciano, 
Secretário Municipal de Saúde, bem como ao Sr. 
João de Souza Lima, Supervisor do Controle de 
Zoonoses  Municipal ,  indicando-lhes  a  
possibilidade de distribuição de sementes da planta 
Crotalária juncea, durante as visitas dos agentes de 
endemias nas residências, visando ao combate do 
Mosquito Aedes aegypti.   
Indicação 048/16
Solicitação: ao Sr. Prefeito, a instalação de um 
semáforo na interseção da Av. comendador Jacinto 
Soares de Souza Lima (Beira Rio), com a Ponte da 
Rua Capitão Ananias Teixeira de Abreu (Rua da 
Bandeira), a pedido dos moradores e transeuntes.
Representação 004/16
Solicitação: ao Sr. Célio Moreira da Silva, 
Coordenador do DER Regional Ubá, solicitando-
lhe a capina geral nas margens de toda a extensão da 
rodovia MG 124, que compreende as cidades de 
Ubá à Divinésia, a pedido dos moradores e 
condutores de veículos.
Indicação 050/16
Solicitação: ao Prefeito, a capina geral e a remoção 
de entulhos em todas as ruas do Bairro Vila Casal e 
Comunidade da Ligação, a pedido dos moradores.
Indicação 069/16
Solicitação: ao Prefeito, para que seja realizada 
operação tapa buracos na Rua Alencar  Carneiro 
Viana, no Bairro Vitória. 
Indicação 074/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar às 
secretarias do município, a divulgação do Edital 02, 
do Ministério do Esporte - ME, por intermédio da 
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e 
Inclusão Social, divulga o Chamamento Público 
para seleção de propostas, conforme termos 
definidos no edital de chamamento público.
Indicação 075/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar às 
secretarias do município, a divulgação do Edital 01, 
do Ministério do Esporte - ME, por intermédio da 
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e 
Inclusão Social, divulga o Chamamento Público 
para seleção de propostas, conforme termos 
definidos no edital de chamamento público.
Indicação 076/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar à 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, 
providenciar a colocação de faixa de pedestres e 
redutor de velocidade (“quebra-mola”), na Av. 
Olegário Maciel, na Escola Estadual Dep. Carlos 
Peixoto Filho (Polivalente), no portal lateral de 
saída e entrada de estudantes.
Requerimento 030/16
Solicitação: à mesa diretora para apoiar a 
realização de um debate público sobre a 
regulamentação da profissão do Bombeiro Civil na 
cidade.
Requerimento 031/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar à Câmara 
Municipal o Projeto de Lei anexo, que institui a 
Política Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável da Agricultura Familiar, que será 
importante para fortalecimento dos pequenos 
agricultores que ainda persistem na importante 
atividade agropecuária na cidade, além da 
possibilidade de gerar emprego e renda para a 
agricultura familiar, para ser debatido entre as 
instituições como o Sindicato dos Produtores 
Rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável.  O presente pedido reitera a Indicação 
nº 174/14 de mesma autoria.
Representação 007/16
Solicitação: ao Sr. Célio Moreira da Silva, 
Coordenador do DER Regional Ubá, solicitando-
lhe uma operação tapa buracos na rodovia MG 124, 
que compreende as cidades de Ubá e Divinésia, a 
pedido dos condutores de veículos.
Indicação 096/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar à esta 
casa de Leis, o ante projeto de lei abaixo, após 
discussão com representantes da Associação dos 
Servidores Públicos, para instituir a meia entrada 
para servidores públicos municipais, extensivo aos 
servidores terceirizados e de contratação 
temporária, o desconto de cinqüenta por cento no 
pagamento do valor integral cobrado para o 
ingresso em estabelecimentos e/ou casas de 
diversão, de espetáculos teatrais, musicais e 
circenses, em praças esportivas e similares, de 
propriedade ou administradas pelo Município, que 
promovam espetáculos de lazer, entretenimento e 
difusão cultural no município de Ubá.
Indicação 097/16
Solicitação: ao Prefeito, para implementar o 
controle do vetor transmissor da dengue, zika e 

chincungynya, o mosquito Aedes Aegypti, além de 
outros vetores, pois além da prevenção por trabalho 
da equipe de combate à endemias e mobilização da 
população, a aquisição e uso do moto fumacê pode 
proporcionar uma maior eficácia no combate à 
dengue, que tanto preocupa a sociedade.
Indicação 098/16
Solicitação: ao Prefeito, para encaminhar à 
Secretaria Municipal de Obras, Secretaria 
Municipal do Ambiente e Mobilidade Urbana e 
Defesa Civil, a limpeza, retirada de entulhos e 
barro nas ruas do bairro Cidade Jardim e ao longo 
da Av. J.K, principalmente na entrada deste bairro e 
adjacências do bairro Vale do Ipê (fotos anexas)

VEREADOR VINÍCIUS SAMÔR

Requerimento 010/16
Solicitação: ao Secretário de Administração, Sr. 
Aloísio Teixeira, solicitando-lhe, com urgência, 
esclarecimentos sobre os constantes atrasos de 
pagamentos, nos últimos meses, dos trabalhadores 
terceirizados contratados pela Prefeitura 
Municipal de Ubá. Requer os motivos dos atrasos e 
quais medidas estão sendo feitas para resolver o 
problema.
Requerimento 011/16
Solicitação: que a Mesa Diretora,  em 
conformidade com a Resolução n°01/2009; 
Requerimento 159/12 e com o Requerimento de 
Criação da Comissão Especial de Combate ao 
Crack e Outras Drogas, para apoio institucional as 
ações do Movimento Popular de Apoio a Cultura, 
Associação Juventude pela Vida, Amigos 
Voluntários, FEMAC e Grupos de Teatro de nossa 
cidade.
Projeto de Lei 004/16
Solicitação: autoriza o Executivo Municipal a criar 
o Programa Municipal de Microcrédito destinado a 
empreendedores individuais, trabalhadores 
populares e dá outras providências.
Requerimento 018/2016
Solicitação: ao Sr. Cláudio Ponciano, Secretário de 
Saúde de Ubá, com cópia ao Exmo. Sr. Prefeito, 
Edvaldo Baião, solicitando esclarecimentos e 
ações para o funcionamento do CAPS AD III.
Representação 008/16
Solicitação: ao Exmo. Sr. Secretário Estadual de 
Esportes, Carlos Henrique, solicitando-lhe a 
inclusão da cidade de Ubá no Projeto Minas Gerais 
Territórios Esportivos.
Representação 009/16
Solicitação: a UEMG (Polo Ubá) e a Escola do 
Legislativo da CMU, informando e buscando a 
participação no Workshop Internacional Minas 
Gerais e Holanda, a fim de fomentar parcerias e 
projetos locais.
Requerimento 088/16
Solicitação: solicitar a participação da Comissão 
Especial de Combate ao Crack da Câmara 
Municipal no primeiro Fórum de Mídias Sociais 
realizado pela Sectes (Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais).

VEREADORES SAMUEL GAZOLLA E 
RAFAEL FAÊDA

Requerimento 012/16: ao Sr. Prefeito, para 
apreciação e retorno a esta casa de leis do Projeto 
de Lei que “Institui a Política Municipal de 
Proteção aos Animais, cria o Fundo Municipal de 
Bem-estar dos Animais, a Posse Responsável, a 
Identificação dos Animais, o Controle de 
Natalidade, disciplina Infrações, e dá outras 
providências”, pois recentemente o governo 
estadual sancionou a Lei 21.870/16 que disciplina 
uma série de ações de proteção animal e que 
precisam ser implementadas pelo município.

TODOS OS VEREADORES

Proposições das Audiências Públicas de 2015.
Proposições do Aplicativo da CMU:
Indicação 066/16
Solicitação: ao Prefeito, a colocação de mais latões 
de lixo na Rua Vereador Benedito Augusto Vieira, 
no Bairro Vila Casal, bem como a fiscalização de 
um loteamento na Rua Bromélia, no Bairro Paulino 
Fernandes, que está aberto sem a devida capina. 
Indicação 067/16
Solicitação: ao Prefeito e ao Sr. Secretário de Meio 
Ambiente e Mobilidade Urbana, a instalação de 
redutores de velocidade na Av. dos Franciscanos. 
Requerimento 032/16
Solicitação: ao Prefeito e ao Sr. Secretário de Obras 
para que realizem operação tapa-buracos na Rua 
Ezequiel Moreira de Abreu, Bairro São Domingos; 
na Rua Antônio Frederico Ozanan, Bairro 
Eldorado; Rua Vicente Leite, Bairro Eldorado. O 
presente pedido reitera a Indicação 007/16 de 
autoria do Edil Rafael Faêda de Freitas.


